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 محترم سدید التجای توضیحاتی به عرایضم، خدمت شاغلی
           

د، ذیل تنویر و با سواد سازی ۀمطروحان مرا با توضیح به سؤاالت با الهام از نوشته های اخیر تان، ملتجی ام جنابت

 مراتب شکران و امتنان مرا پذیرا شوید. از لطف و محبت تان در زمینه قبلا 

ا  ۀدوره دهدر  سوال اول: مذکور،  ۀدیمکراتیک متضمن قانون اساسی ده دیمکراسی، در پرتو ارزش های مسلما

ارگان نشراتی اش، روش  ۀجریان ذریعده و تشکل یافت که هر جریان های سیاسی در کشور عرض وجود نمو

تی شان مسمأ به همین لحاظ جریان های مذکور بنام ارگان های نشرا اندیشه های سیاسی خود را تبارز میداد و

جاوید و جریان افغان سوسیال دیمکرات بنام افغان ملت  ۀبنام شعل« ماو اندیشه »بطور مثال جریان فکری .گردید

 وات وغیره در اذهان مردم اشتهار یافتند.و مترقی دیمکرات بنام مسا

سؤال من خدمت شما این است که آیا کدام یکی از این جریان ها بیشتر به طرز دید و تفکر سیاسی تان قرابت و 

 نزدیکی داشت؟

و یا سیستم اقتصاد رهنمایی شده و هستید  جناب تان از زاویه اقتصادی، حامی نظریه مارکیت آزاد  سؤال دوم:

 ؟مختلط 

دهه دیمکراسی در رشد و تکامل فکری و اندیشوی  ۀرت کل و در مجموع، آزادی های دوربصو سؤال سوم:

 شخص شما و اذهان و افکار مردم ما چقدر مؤثر بوده و نقش سازنده و تاریخ ساز داشته است؟

یک ضرورت فواید و معایب آن  دیمکراسی با تمام  ۀده ۀدر مجموع دوربه نظر شما  آیا   سؤال چهارم:

شاهی بود، قابل تأ یید شمرده میشود و یا تداوم ۀ کومات قبلی که در انحصار خانوادو به تناسب ح هتاریخی بود

 جه تلقی میگردد؟وم یاز نظر جناب عال ،سردار داؤد خاناستبداد منور دوره صدارت 

ه یک عمل غیر قانونی و غیر در پرنسیپ مانند بلوا، اغتشاش و غیر از نظر جناب تان آیا کودتا سؤال پنجم:

 مشروع شمرده میشود و یا نه؟

سردار صاحب بزرگ داؤد خان کودتای نظامی خود را که به معاونت ایادی کرملن انجام پذیرفت،  سؤال ششم:

و یا اینکه  عوام فریبی داشت ۀینه جنبانقلب معرفی نمود. آیا به نظر حضرت عالی ادعای داؤد خان در زم

 موصوف صلحیت درک مفاهیم سیاسی کودتا و انقلب را نداشت؟سردار 
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ؤد خان در مرحله نخست مرهون آیا رشد و تکوین و وجاهت و شهرت سردار صاحب بزرگ دا سؤال هفتم:

 د خان غازیمحمد ظاهر شاه پادشاه وقت افغانستان نیست که عم یا کاکای اصلی و تاج بخش خود شاه محمو ۀاراد

وظیفه صدارت بر کنار و سبکدوش ساخت و پسر کاکا اندر خود یعنی سردار داؤد خان را با تمام از  را جبراا 

 د؟یشاننهاشم خان به اریکه قدرت  ۀدور قدرت عام و تام، شبیه به

 به قول شاعر:

 !منت ساختم رستم داستان

 وگرنه....

درت رهبران جهادی و به هجرت و مصادف به زمان اوج ق ۀچرا در دوربه نظر جناب تان  سوال هشتم:

کشور های جهان ایشان را بنام  یاصطلح  پیامبران مذهبی، و احزاب جهادی شان که رونالد ریگن و زعما

مبارزین راه آزادی و استقلل افغانستان مسمأ نمود و لیدران جهادی را با اعزاز و اکرام در کاخ سفید استقبال 

ول مبه ش مملکتاکثریت عظیم منورین و روشنفکران و ملی گرایان مینمود، پنج ملیون مهاجر مسلمان کشور و 

جمهوریت  داؤد خان به سنگ میزدند، چشم امید به روم دوختند  ۀشاه را در دور ۀحامیان سردار داؤد خان که سای

ملی  ۀزعیم بزرگ و بی بدیل و نجات دهندو حمایت خود را برای زعامت مجدد محمد ظاهر شاه به حیث یک 

 ابراز داشتند؟ کشور 

آیا کودتای داؤد خان که با تمام اهداف و دست آورد های آن، سر انجام ضرب با صفر گردیده و با  سؤال نهم:

خاک یکسان شد، چه منفعت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کلتوری، برای جامعه و کشور افغانستان به ارمغان 

 گذاشت؟

به صورت رضاکار  من در ویب سایت افغان جرمن ۀسؤال مطروحا چند سال قبل به پنج به خاطر دارم جناب شم

محترمه میرمن معروفی ۀ مورد مداق ،در ویب سایت افغانستان آزاد ابرا ز داشتید که بعداا ای  توضیحات عالمانه

 و محترم شاغلی موسوی قرار گرفت.

 گردم.امیدوارم یک بار دیگر از توضیحات صادقانه، عالمانه و بیطرفانه شما تنویر 

 ،با عرض حرمت
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